
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000010  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 16 de març de 2020 
Hora d’inici: 18:00 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: Despatx d’Alcaldia 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde 
 
Amb veu i sense vot 
Núria Marès de las Heras, Regidora (presència a distancia - mitjans electrònics) 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora (presència a distancia - mitjans electrònics) 
 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí (presència a distancia - mitjans electrònics) 
 
Desenvolupament de la sessió 
Ateses les circumstàncies excepcionals derivades de les limitacions imposades per l’Estat d’alarma 
que recomanen no posar en risc la salut de les persones, es procedeix a realitzar la sessió per 
mitjans electrònics, concretament telefònics.  
 
El secretari-interventor interí que dona fe de la sessió comprova la voluntat dels membres de la Junta 
de Govern de celebrar la Junta de Govern mitjançant aquest sistema, i comprova l’efectiva connexió i 
interactivitat de tots els membres transcrits a l’encapçalament. 
 
Una vegada comprovada l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser iniciada es passa a 
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Aprovar el conveni regulador de la cessió ocasional de l'ús del temple amb el Bisbat de 
Girona i la Parròquia de Breda 
 
L’Alcalde explica que s’ha acordat amb els portaveus del grups municipals que aquest punt es deixa 
sobre la taula i es sotmetrà a aprovació en una nova Junta de Govern. 
 
Resultat: Sobre la Taula per unanimitat  
 
2.0.- Aprovació de les actes anteriors 
 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’acta de les sessions ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 2 i 9 de març de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de la regidoria de Festes i Igualtat 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 



 

La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Un servei d’atenció i 
prevenció de les 
agressions sexistes  

75242000-4 
338 
2260906  

F61728397 
Cúrcuma 
SCCL 

1.017,50€ 0% 1.017,50€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de la regidoria d'Igualtat 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  



 

 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Elaboració d’un Pla 
d’Igualtat intern a 
l’Ajuntament de Breda 

98200000
-5 

231 
2260914  

B1767819
4 

Neòpolis 
Consultoria 
Sociopolítica SL 

3.300,00€ 21% 3.993,00€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar contractes menors de serveis artístics per la Festa de l’Ajust 
 
Antecedents 
La Festa de l’Ajust 2020 es celebra els dies 2 i 3 de maig, la regidoria de Festes de l’Ajuntament de 
Breda ha informat de la necessitat de contractar, pel dia 2 de maig, l’actuació musical de WASA 
CORPORATION 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda 
configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària suficient per 
fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici 2020. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 25, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  



 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació musical 
WASA CORPORATION 
Actuació 2 de maig 

92312120-8 
338 
2260904  

B55286678 
Oorginal 
Management 
SL 

2.300,00€ 21% 2,783,00€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Aprovar un contracte menor de serveis per la regidoria de Festes 
 
Antecedents 
La Festa de l’Ajust 2020 es celebra els dies 2 i 3 de maig, la regidoria de Festes de l’Ajuntament de 
Breda ha informat de la necessitat de contractar, pel dia 3 de maig, l’actuació infantil de ¾ de 15 SCP. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda 
configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària suficient per 
fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici 2020. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 25, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació infantil 
Històries i llegendes 
medievals 
Actuació 3 de maig 

92312120-8 338 2260904  J65523409 ¾ de 15 SCP 826,45€ 21% 1.000,00€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 



 

 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar contractes menors de serveis artístics per la Festa Major 
 
Antecedents 
La Festa Major 2020 es celebra del dia 5 al 10 de setembre, la regidoria de Festes de l’Ajuntament de 
Breda ha informat de la necessitat de contractar, pel dia 6 de setembre, l’actuació musical de 
ROCKTAMBULS i la DJ ROCKTAMBULINA. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda 
configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària suficient per 
fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici 2020. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 25, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Grup musical  
ROCKTAMBULS i la 
DJ ROCKTAMBULINA 
Actuació 6 de setembre 

92312120-8 338-2260905 46465850P 
RAFAEL 
ORTIZ 
MIGUEL 

4.400,00€ 21% 5.324,00€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Aprovar contractes menors de serveis artístics per la Festa Major 



 

 
Antecedents 
La Festa Major 2020 es celebra del dia 5 al 10 de setembre, la regidoria de Festes de l’Ajuntament de 
Breda ha informat de la necessitat de contractar, pel dia 8 de setembre, l’actuació musical de 
l’Orquestra Venus. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda 
configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària suficient per 
fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici 2020. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 25, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Grup musical  
ORQUESTRA VENUS  
Actuació 8 de setembre 

92312120-
8 

338-
2260905 

B67499152 
FESTA VENUS 
SLU 

4.400,00€ 21% 5.324,00€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de Promoció Econòmica - Fires 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 



 

 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Organització i gestió de 
les parades i les activitats 
de la Fira del Monestir 

79956000-
0 

4311 
2260910  

B64424740 
Mapamundi 
produccions SL 

9.450,00 21% 11.434,50 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de Serveis 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient uns informes de necessitat del servei, que incorpora uns pressupostos d’unes 
empreses suficientment capacitades per l’execució del contracte, i les propostes que s’adjudiquin 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 



 

En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Honoraris 
transferència de 
vehicle + TAXES 

79411000-8 920_22706 B61788451  
GESTORIA 
VILLAR 
SALTIBERI SL 

865,62 21% 1.102,00 

Reparació de l'aire 
condicionat del 
Centre Cívic 

45259000-7  333_21300 B17937434 Brecubat, SL 835,65 21% 1.011,14 

 
Segon.- Una vegada realitzades les prestacions, que s’incorporin les factures i es tramitin, si s’escau, 
el seu pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament d’Alcaldia 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del subministrament, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  



 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Pack "Es Público" 
per l'administració 
pública 

48219300-
9 

920_22706 A50878842 
ESPUBLICO 
SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACION, S.A. 

2.254,68 
250,56 

4% 
21% 

2.344,87 
303,18 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de Cultura 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 
empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Adquisició de 13 
CD’s 

30234300-
1 

334 
2260902  

V17297458 
Colla Sardanista de 
Breda 

195,00€ 0% 195,00€ 

 



 

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria d’esports 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del subministrament, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Carburant pel 
Pavelló Poliesportiu 

09134100-8 342_2210302 B17292426 
Carburants 
Taravaus, SL 

418,91 21% 506,88 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

 
 
14.0.- Aprovar la sol·licitud d'inclusió al programa de suport a la gestió de la salubritat de les 
piscines d'us públic de titularitat i/o de gestió municipal de DIPSALUT 2020 
 
Antecedents 
L’ús de les piscines de titularitat i/o de gestió municipal, com totes les d’ús públic, comporta 
determinats riscos associats a l’estat sanitari de l’equipament. Aquests riscos són corresponsabilitat 
de gestors i d’usuaris.  
 
El Decret 95/2000, de 22 de febrer (pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d’ús públic) va establir l’obligatorietat d’elaborar i implementar un programa d’autocontrol per 
garantir la salubritat d’aquests espais públics, cada cop més concorreguts. Una obligatorietat 
reafirmada posteriorment en el Reial decret 742/2013 (pel qual s’estableixen els criteris tècnics i 
sanitaris de les piscines). 
 
Dipsalut, amb el Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d'ús públic de titularitat 
i/o de gestió, municipal busca donar suport als gestors municipals de les instal·lacions, però també 
promoure i informar els banyistes d’aquesta responsabilitat compartida i incorpora, en aquest 
programa, el control dels criteris de qualitat de les aigües de piscines proposats pel Reial decret. 
 
Dins del Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines d’Ús Públic de Titularitat i/o de Gestió 
Municipal, l’Organisme de Salut Pública avalua els equipaments, analitza l’aigua de bany i 
implementa els plans d’autocontrol fixats per la normativa d’aplicació. Les accions dutes a terme fins 
ara han permès identificar algunes de les àrees en què cal incidir per millorar en la gestió d’aquestes 
instal·lacions. 
 
Essent l’Ajuntament el gestor i responsable de les piscines municipals de Breda es considera oportú 
sol·licitar la inclusió al programa Pt06 de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines d’Ús 
Públic de Titularitat i/o de Gestió Municipal. 
 
Legislació aplicable 
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d’ús públic. 
Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús 
públic. 
Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. 
Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les 
piscines. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar el programa Pt06 de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines d’Ús Públic 
de Titularitat i/o de Gestió Municipal. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
15.0.- Aprovar l’establiment de preus públics pel finançament de l’activitat educativa i de lleure 
de l’Escola Bressol – Sortida a l’aula rural Can Plana. 
 
Antecedents 
Des del Servei de l’Escola Bressol, mitjançant informe de la directora, es proposa l’organització d’una 
visita a l’aula rural Can Plana de Vallgorguina el proper 30 d’abril.  
 
Es tracta d’una activitat educativa i de lleure que l’Ajuntament assumeix com a pròpia de conformitat 
amb el que preveu l’article 25.1 de la Llei de bases de règim local. 
 



 

L'article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que les entitats locals podran establir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència de l'Entitat Local, sempre que no 
concorri cap de les circumstàncies especificades en l'article 20.1.B) del citat Text Refós. 
 
Consta a l’expedient un informe sobre els cost de l’activitat i una proposta de finançament a càrrec 
dels usuaris:  
 



 

Despeses: 

Aula Rural  277,20 € 

Transport 198,00 € 

Total 475,20 € 

 
Els usuaris de l’activitat (previsiblement seran 28 alumnes) finançaran integrament el seu cost, per 
tant, es proposa l’establiment d’un preu d’inscripció de 17,00 euros (IVA inclòs) per usuari.  
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció pel qual posa de manifest que l'import dels 
preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 26 de juny 
de 2019.  
 
Legislació aplicable 
Article 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
Articles 7.2 i 13.1.f) Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. 
Article 153 i següents del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS) 
Articles 41 a 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals. 
Articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics. 
Articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer - Aprovar realitzar l’activitat de visita a l’aula rural Can Plana de Vallgorguina, el proper 30 
d’abril, per part dels alumnes de l’Escola bressol municipal.  
 
Segon.- Aprovar l’establiment de preus públics que han de finançar el cost de l’activitat, fixant un preu 
d’inscripció de 17,00 euros (IVA inclòs) per usuari.  
 
Tercer.- Publicar l’establiment i fixació del preus en el BOP, i a l’Etauler.  
 
Quart.- Requerir als serveis de l’Escola bressol que iniciïn el procediment d’inscripció i una liquidats i 
recaptats els preus, aquests s’incorporaran en el pressupost d’ingressos. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
16.0.- Aprovar la concessió d’un ajut personal 
 
Antecedents 
En data 21 de febrer de 2020, amb registre E2020000711, s’ha sol·licitat un ajut personal per fer front 
a les despeses de trasllat a centre mèdic per tractament un total de 9 dies de l’any 2018 entre els 
mesos de febrer i agost. 
 
Es tracta d’una prestació econòmica d’urgència social segons el punt 2.3 de l’Annex del Catàleg 
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
familiar. 
 
Legislació aplicable 
Reial Decret 887/2006, de 214 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
Articles 7.m), 11, 22 i 31 de la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de 2007 de serveis socials.  
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut personal de 629,00€ amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost 
de despeses de 2020. 
 
Segon.- Fer efectiu el pagament de les factures dels serveis presentades pel Sr. Ferran Garcia 
Garcia, amb NIF 35071268V, taxista. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables i als serveis socials de la 
Corporació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
17.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
17.1.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria d’Esports 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Servei de socorrisme i 
monitoratge Piscines 
2020 

71317200-
5 

341_2260900 B17849597 
OKTITANS, 
S.L. 

13.314,00 21% 16.109,94 

Canviar bombetes Camp 
de Futbol 

45212290-
5  

342_2120001 B17937434 Brecubat, SL 1.449,30 21% 1.753,65 

Arrenjar calefacció del 
Pavelló Poliesportiu 

45212290-
5  

342_2120002 B17937434 Brecubat, SL 727,87 21% 880,72 



 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
17.2.- Aprovar l'encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Selva per la redacció d’un 
projecte tècnic de la modificació del sistema de depuració de l’aigua de les piscines 
municipals. 
 
Antecedents 
La regidoria d’obres ha proposat fer una inversió a les instal·lacions de les piscines municipals 
consistent en canviar el sistema de depuració de l’aigua per tal de disposar d’aigua salada en 
comptes de l’aigua dolça clorada actual. 
Aquesta actuació es configura com una obra local que atesa la seva naturalesa de reforma d’un 
equipament existent, requereix d’un projecte tècnic d’acord amb el que preveuen els articles 13.3 i 24 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
El Consell Comarcal de la Selva ofereix als ajuntaments de la comarca un servei de redacció de 
projectes tècnics, pagant una taxa com a contraprestació.  
 
L’Ajuntament de Breda creu convenient encarregar al Consell Comarcal de la Selva la redacció del 
projecte necessari per modificar el sistema de depuració de l’aigua de les piscines municipals, per un 
preu, en concepte de taxa, de 1.318,03 euros (IVA exempt) 
 
El secretari-interventor ha emès un informe de fiscalització prèvia.  
 
Legislació aplicable  
Article 25.c) i 39.1.b) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya.  
Ordenances fiscals del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l'encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva, amb CIF P6700002F, 
per la redacció d’un projecte tècnic de la modificació del sistema de depuració de l’aigua de les 
piscines municipals, per un preu total de 1.318,03 euros (IVA exempt). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 6270000 
Projectes tècnics.  
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva i fer-los tramesa de la 
documentació necessària pel correcte desenvolupament de l’encàrrec. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

17.3.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de Serveis 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació de subministraments, que incorpora un 
pressupost d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que 
s’adjudiqui mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, però adverteix que no 
existeix crèdit suficient i adequat a la naturalesa de la prestació, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
indicada, atès que els crèdits del capítol VI afectats estan en situació de NO DISPONIBLES (afectats 
a un préstec que encara no s’ha formalitzat).  
 
Vist l’informe d’intervenció, la regidoria de serveis informa de la necessitat urgent d’adquirir el vehicle 
atesa l’oportunitat de mercat i avantatge econòmica i per les necessitats de la brigada de serveis que 
no poden restar sense vehicle; per tant proposa que s’aixequi l’objecció i es procedeixi a la seva 
contractació.  
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aixecar l’objecció d’intervenció i adjudicar el contracte menor de subministrament que es 
relaciona a continuació i autoritzar i disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Furgoneta 
Peugeot 

34622500-
8 

1532_61900 A08184673 
Motores Automoviles 
vehículos industri, SAU 

14.998,35 21% 18.148,00 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

17.4.- Aprovar la sol·licitud del programa de suport econòmic per a la realització d'activitats de 
promoció de la salut PM07 
 
Antecedents 
El 20 de març de 2019 (BOP de Girona núm. 56) han estat objecte de publicació les bases 
especifiques reguladores de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i 
a Organitzacions no lucratives (en endavant ONL) i intervencions terapèutiques per a ONL. 
 
En data 14 de febrer de 2020 es publica al BOPG l’Edicte d’aprovació de la convocatòria de 
subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07, per a l'any 2020. 
 
Pel que fa a les Condicions i Estils de Vida, Dipsalut té com a prioritat el foment de projectes que 
tinguin per objectiu: 
- Promoure la garantia de drets reconeguts en la declaració universal dels drets humans i la 

convenció dels drets de la infància, especialment pels que constitueixen els drets econòmics i 
socials.  

- Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure educatiu, 
especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, 
vulnerabilitat o exclusió socials. 

- Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les persones, estils 
de vida saludables o el seu benestar.  

- Promoure activitats esportives de caire no competitiu per a col·lectius en situació de vulnerabilitat 
social  

- Promoure la integració operativa al mon local dels objectius de desenvolupament sostenible i el 
model de determinants socials de la salut 

 
Hi ha diverses activitats i despeses del municipi que encaixen en els conceptes subvencionables 
establerts en les bases, com són: 
 

ACTIVITAT DESPESA 

Contracte de gestió del servei de taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i 
animació sociocultural per la gent gran a Breda. 

14.000,00€ 

Taller de mobilització manual de pacients (Mètode Dotte) 400,00€ 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i Càritas Breda per a la gestió del 
servei d’aliments a la població per l’anualitat 2019 (Despesa realitzada a partir de l’1 
d’agost de 2019)  

2.300,00€ 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i Càritas Breda per a la gestió del 
servei d’aliments a la població 2020 – 2022 (Despesa realitzada entre l’1 de gener i el 
31 de juliol de 2020) 

3.500,00€ 

TOTAL 20.200,00€ 

 
El percentatge màxim de subvenció sobre la base subvencionable, en funció de la població, es del 
80% en municipis d’entre 1.501 i 8.000 habitants. 
 
Legislació aplicable 
Bases especifiques aprovades el 20 de març de 2019  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 16.160,00€ per al desenvolupament de diverses 
activitats, dins el marc del programa Pm07, en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments i a Organitzacions no lucratives (en endavant ONL) i intervencions terapèutiques per a 
ONL, de Dipsalut. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

17.5.- Aprovar un contracte menor de serveis per la regidoria de cultura 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació espectacle 
infantil Sant Jordi 

92312200-3 334 2260902  79350017V 
Cristina Noguer 
Moner 

350,00 10% 385,00€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
18.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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